
Wonen!

MAASTRICHT | Vademruwe 17 vraagprijs € 185.000 k.k.



Kenmerken

Woonoppervlakte: 90 m²

Perceeloppervlakte: 109 m²

Inhoud: 372 m³

Bouwjaar: 1969



Omschrijving
Gezien het animo voor deze woning worden er 
momenteel geen bezichtigingen meer gepland. 
indien u een mail stuurt wordt u op de reserve 
lijst geplaatst en wordt u direct geïnformeerd 
mocht de woning toch niet verkocht worden. 
Instapklare tussenwoning met aanbouw gelegen 
aan een rustig pleintje gelegen nabij de 
winkelcentrum van Malberg en nabij 
groenvoorzieningen.




Indeling




Souterrain

Proviandkelder (7,4m2) v.v. CV-combiketel 
(huur a 35 euro per maand)

Hier is eveneens de wasmachine- en 
drogeraansluiting aanwezig.




Begane grond

Lichte entree (4,9m2) v.v. moderne meterkast.

Toilet v.v. zwevend toilet en raampartij.

Doorzonwoonkamer (21,3m2) v.v. veel 

lichtinval en elektrische rolluiken.

Semi-open keuken (8m2) v.v. moderne 
keukencombinatie v.v. vaatwasser, koelkast, 
combimagnetron, 4-pitsgaskookplaat en 
afzuigkap.

De aanbouw (9,6m2) is v.v. veel lichtinval en 
doet momenteel dienst als speelruimte voor de 
kinderen.

Deze ruimte is echter ook uitermate geschikt als 
eetkamer of kantoor/praktijkruimte.

Inpandige berging (8,5m2) v.v. raampartij en 
isolatie.




De onderhoudsvriendelijke en modern 
aangelegde tuin (40m2) is v.v. een royale 
overkapping (13m2), houten berging (ca 
5,5m2) en achterom.

De tuin is optimaal gelegen op het zuidwesten, 
waardoor u kan genieten van de zon!











Eerste verdieping

Overloop (5,8m2) met trapbergkast.

Slaapkamer 1 (11m2) gelegen aan de 
achterzijde.

Slaapkamer 2 (10m2) gelegen aan de voorzijde.

Studeerkamer (4,6m2) gelegen aan de 
achterzijde.

Nette badkamer (3,1m2) v.v. douche, modern 
wasmeubel en tweede toilet.




Tweede verdieping

In de trapbergkast is toegang naar de zolder 
middels een kruipluik.



















Bijzonderheden:

- Instapklare moderne starterswoning met veel 
bergruimte.

- Gelegen aan een rustig pleintje nabij alle 
voorzieningen.

- Geheel v.v. hardhouten kozijnen met HR 
beglazing (met uitzondering van toilet) en 
rolluiken.

- Wanden zijn v.v. modern stucwerk en recent 
schilderwerk.

- Mogelijke opleverdatum is......



Ter bescherming van de belangen van zowel 
koper als verkoper, wordt uitdrukkelijk gesteld 
dat een koopovereenkomst met betrekking tot 
deze onroerende zaak eerst dan tot stand komt 
nadat koper en verkoper de koopovereenkomst 
hebben getekend ("schriftelijkheidsvereiste").




De termijn die wordt opgenomen voor eventuele 
(overeengekomen) ontbindende voorwaarden 
(bv. Financiering) is in de regel 4 tot 6 weken na 
het sluiten van de mondelinge wilsovereenkomst.




De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de 
koopsom. De koper dient deze 3 dagen ná het 
vervallen van de ontbindende voorwaarden bij de 
desbetreffende notaris te deponeren.













Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen 
rekening een bouwkundige keuring te (laten) 
verrichten dan wel andere adviseurs te 
raadplegen teneinde een goed inzicht te 
verkrijgen over de staat van onderhoud.




Deze informatie is met zorg samengesteld. 
Mochten er onvolkomenheden in voorkomen 
kunnen daar geen rechten aan worden ontleend. 
Alle rechten voorbehouden.





















Souterrain



Begane grond



Eerste verdieping



Kadastrale kaart



Energielabel













Locatie



Ons team
Vesta vastgoed wordt bezet door Senly Vos en 
Stanley Heckers.




Drie belangrijke kenmerken van ons 
makelaarskantoor zijn jong, kleinschalig en 
persoonlijk. 




Door de kleinschaligheid en onze persoonlijke 
benadering kunnen wij uw opdracht optimaal 
behartigen. Tevens onderscheiden we onszelf 
hiermee ten opzichte van diverse andere 
makelaars. Ten slotte werken wij met nieuwe 
technieken als 2D/3D plattegronden, 
profesionele foto presentaties , onorthodoxe 
verkoopstrategieën en moderne software, 
waardoor wij in staat zijn om nog sneller uw 
huis te verkopen.















Wanneer u op zoek bent naar een makelaar in 
Maastricht en omstreken, dan bent u bij Vesta 
Vastgoed aan het juiste adres. 




Ons makelaarskantoor is immers in deze 
prachtige stad gevestigd en wij kunnen u op 
professionele en actieve wijze ondersteunen op 
het gebied van zowel aankoopbegeleiding als 
verkoopbegeleiding. 




Daarnaast kunt u ook voor onafhankelijk 
hypotheekadvies of een woningtaxatie bij ons 
terecht. Tot ziens bij Vesta vastgoed bel 

043-3440168 voor meer info.



Algemene informatie
De door Vesta Vastgoed en verkoper verstrekte vrijblijvende informatie dient uitsluitend gezien te 
worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een bod.

Hoewel de informatie met de meeste zorg is samengesteld, wordt noch door Vesta Vastgoed noch door

diens opdrachtgever ingestaan c.q. aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid dan wel volledigheid 
van de verstrekte, nog te verstrekken of vermelde gegevens.





 Extra informatie


 Aanvullende informatie over deze woning, zoals een door de verkoper ingevulde vragenlijst en lijst van


zaken zijn bij de makelaar op te vragen.




 Koopsom + kosten koper


 De koopsom wordt vermeerderd met de kosten koper en komen dus ook voor zijn/haar rekening. Ze


bestaan uit:

- overdrachtsbelasting 2%

- kosten kadastraal recht

- notariskosten voor de leveringsakte




Overige kosten kunnen zijn:

- makelaarscourtage

- verrekening onroerende zaak belasting, waterschapsheffing, e.d.

- eventueel verrekening servicekosten

- kosten voor een bouwkundige keuring

- kosten voor een verkennend bodemonderzoek




financieringskosten, te weten:

- taxatiekosten

- afsluitprovisie

- notariskosten hypotheekakte

- NHG kosten

- kosten kadastraal recht




De financieringskosten zijn eenmalig fiscaal aftrekbaar. De bijkomende kosten kunnen op deze manier

oplopen tot vaak wel meer dan 6% van de koopsom.





 Biedingen en onderhandelingen


 Een bieding bestaat uit het bedrag dat u biedt, vervolgens de gewenste opleverdatum, en tenslotte de


eventuele voorwaarden (zoals financieringsvoorbehoud). Uw bod wordt aan de verkopers overgebracht 
endaarop kan een tegenvoorstel volgen. De verkoper kan het bod ook afwijzen of direct accepteren. 
Een verkoper is niet verplicht u een tegenvoorstel te doen. U bent pas in onderhandeling als verkoper 
middels een tegenvoorstel reageert. Het staat partijen te allen tijde vrij de onderhandeling af te 
breken. Tijdens een onderhandeling mogen bezichtigingen doorgaan.



Onderzoeksplicht


 De koper heeft een onderzoeksplicht voor alle zaken die van belang kunnen zijn. Onder de


onderzoeksplicht vallen zichtbare gebreken en publiekrechtelijke openbare informatie (zoals verkeers-

/bestemmingsplannen). Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige 
keuring te (laten) verrichten, danwel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te 
verkrijgen over de staat van onderhoud.





 Koopovereenkomst


 Behoudens nadere afspraken gelden de standaard regels, zoals deze voorkomen in de model - 

koopakte die opgesteld is door de Nederlandse brancheorganisaties (NVM, VBO, Vastgoed pro), 
Nederlandse consumentenbond en de Nederlandse overheid. aanpassen W aarborgsom, Tot zekerheid 
voor de nakoming van de verplichtingen van de kopende partij wordt door de kopende partij binnen 
twee weken na overeenstemming, of financieringsvoorbehoud een waarborgsom (of bankgarantie) in 
handen van de notaris gestort groot 10% van de koopsom.





 Waarborgsom


 Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de kopende partij wordt door de kopende 

partij binnen drie weken na overeenstemming, een waarborgsom (of bankgarantie) in handen van de 
notaris gestort groot 10% van de koopsom.





 Ontbindende voorwaarden


 Tijdens de onderhandelingen, dus vóór het bereiken van definitieve overeenstemming, dient u kenbaar 

te maken onder welke voorwaarden u de koopovereenkomst wilt sluiten. Deze voorwaarden zijn altijd 
van tijdelijke aard; na afloop van de gestelde periode kunt u er niet langer op beroepen.





 Inschrijving


 De koopakte is inschrijfbaar in de openbare registers van het Kadaster. Inschrijving heeft tot gevolg 

dat de koop een half jaar lang tegenwerpbaar wordt aan latere gerechtigden. De notaris draagt zorg 
voor registratie. In beginsel zijn deze kosten voor rekening van de koper.





 Bedenktijd


 De koper die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf 

heeft bedenktijd om deze koopovereenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt minimaal drie dagen 
en begint op de dag die volgt op de dag dat (een afschrift van) de tussen partijen opgemaakte akte 
aan koper ter hand is gesteld. De bedenktijd eindigt tegen 24.00 uur van de laatste dag die van de 
bedenktijd deel uitmaakt. Daar de algemene termijnenwet van toepassing is, kan de bedenktijd langer 
duren dan drie dagen. Op grond van deze wet wordt een termijn die eindigt op een zaterdag, zondag 
of algemeen erkende feestdag, verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, 
zondag of algemeen erkende feestdag is; zo nodig zoveel verlengd dat daarvan tenminste twee dagen 
deel uitmaken die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.



Eigendomsoverdracht/levering


 De datum van overdracht dient tijdens de onderhandelingen vastgesteld te worden. Uitsluitend in 

overlegen met goedkeuring van zowel de koper als de verkoper kan van deze datum worden 
afgeweken. Het is gebruikelijk, voorafgaand aan de levering, het object te inspecteren. Tevens worden 
de meterstanden opgenomen. Notaris ter keuze van de kopende partij.





 Tenslotte


 Voor nadere informatie zijn wij u graag van dienst. Uit oogpunt van zorgvuldigheid worden inhoudelijke


vragen met betrekking tot het aangeboden object niet telefonisch, maar alleen schriftelijk of per e-mail

behandeld.




Indien u na alle afweging toch geen belangstelling heeft voor dit object, maar wel verder wilt zoeken,

overweegt u dan eens om gebruik te maken van onze aankoopbegeleiding of taxatie service. Wij

adviseren u graag over de diverse mogelijkheden.







 Vesta Vastgoed


 Titanenhof 31


6215EA Maastricht

Telefoonnummer: 043-3440168

Internet: www.vestavastgoed.nl

E-mail: info@vestavastgoed.nl

Koopakte ter hand gesteld op: 
Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Zaterdag 

Zondag

Bedenktijd eindigt op:


 Donderdag


Vrijdag

Maandag

Maandag

Dinsdag

Dinsdag

Woensdag



Heeft u

interesse?

Titanenhof 31

6215EA Maastricht




043-3440168

info@vestavastgoed.nl

www.vestavastgoed.nl



Tegen inlevering van deze bon geniet u van een eenmalige 
korting van € 75,- (incl. Btw) op een gevalideerd 

taxatierapport.

Let wel, dit geldt alleen voor woningen binnen een straal van 
20 kilometer en alleen toe te passen bij woningen die wij niet 

zelf verkocht hebben.

Knip deze bon snel uit en overhandig hem aan de taxateur of 
geef het aan bij uw hypotheekadviseur.

Vesta vastgoed
UW WONING IS HET WAARD!

Taxatie tegoedbon


